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 اىفِ يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ
 اوال: فِ اىْحج اجملسٌ 

 : رأص ادليل محىرابً -1
سم " محفوظ 55لالخضرار ، ويبمغ ارتفاعو "  حجر الديورايت االسود المائل نفذ رأس الممك حمورابي من  

حاليًا في متحف الموفر في باريس ويعتمر بغطاء الرأس الممكي وىو من أشارات الممكية ، أشبو بالعمامة 
 ذي حاشية عريضة

 أ،ب،ج(.1.)شكم  نسبيًا تظير تحتيا خصالت الشعر المصفوفة عمى جبينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استطاع الفنان ان يوضح مالمح الوجة الحقيقية لمممك حمورابي والتي يظير فييا التعب واالرىاق      
والحزن وااللم ، من خالل التجاعيد الكثيرة في الوجة ، إنو عبارة عن صورة من نصفيين ، نصفيا صورة 

، والنصف اآلخر  ممك بغطاء رأسو الذي يشبو العمامة ، وشعر ذقنو الطويل الممثل بأسموب ممكي مييب
   الحقيقية التي تعبر عن الواقعية التعبيرية . بمالمحوصورتو الشخصية  

 اذلت ادلاء: -2
تم العثور في القصر الممكي بمدينة ماري عمى تمثال يمثل الية الماء، وىو معمول من حجر         

الكمس األبيض، والمّعرق بأوردة شعرية صفراء وزرقاء المون، وىو بالحجم الطبيعي لإلنسان تقريبًا يبمغ 
 أ، ب،ج (.2سم (، وىو محفوظ حاليًا في متحف حمب بسوريا )شكل 551ارتفاعو )

ان الية الماء بوضعية الوقوف وبالمنظر االمامي وتمسك بكمتا يدييا قارورة يتدفق منيا الماء عمى الجانبين   
والذي يظير عمى ردائيا بشكل خطوط عمودية متموجة تسبح فييا االسماك وتستند عمى قاعدة مستديرة وىي 

 حافية القدمين .
في الميارة التي تمت بيا صياغة مالمح الوجو إذ كان مستدير  ان قوة التمثال في الواقعية التعبيرية تكمن    

 بيضوي ومحاجر العيون مجوفة ، التي كانت تطعم باألحجار الكريمة وعمى الرغم من فقدانيا.
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ن رمز       ليا شعر رأس طويل عمى شكل ضفائر ممتوية تستقر فوق االكتاف، تعتمر فوق رأسيا التاج المقرَّ

االلوىية في بالد الرافدين، وترتدي المباس الخاص باإللية والمتمثل برداء طويل يصل الى كاحل القدمين ذي 
 لفنان معالم االنوثة الكاممة فييا .طيَّات افقية ، واردان قصيرة تزين حاشيتيا بشرائب عدة، فاظير ا

ين      كما انيا تتزين بالحمي المتمثمة باألقراط في اذنييا واالساور في معصمييا، والقالدة الكبيرة التي تزَّ
رقبتيا وتغطي الجزء االمامي من صدرىا، إن إلية الماء تعبر عن الفكر الديني وتأثيره البميغ عمى حياة 

، من خالل أىمية الماء في خصب األرض واألَّنماء والتكاثر ، أدرك االنسان أنو بدون االنسان في ىذا العصر 
 ماء ال وجود لو في الحياة. 
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 االىه اىزاعً:  -3
تم العثور عمى ىذا التمثال في مدينة اشجالي من قبل بعثة جامعة شيكاغو، وىو محفوظ حاليًا في        

 أ، ب،جـ(. 3)شكل متحف الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سم(، معمول بأسموب الصب ، يمثل ىذا التمثال 3/57لقد نفذ التمثال من البرونز يبمغ ارتفاعو )       
إليا واقفا يمسك عصا بيده اليمنى الممدودة باستقامة الجسم، يحمل بيده االخرى خروف صغيرًا وىو حافي 

 القدمين، في حين وضع قدمو اليسرى عمى كبش مضطجع أمامو.
وجوه، ولحية طويمة تبدو وكأنيا لحية واحدة ليذه الوجوه االربعة، يعتمر فوق رأسو التاج لو اربعة      

المقرن، رمز االلوىية ، يرتدي ثوبًا طوياًل ذي طيات أفقية يصل الى كاحل القدم ومزين بأىداب عمى 
 شكل خطوط عمودية متموجة.

ان التمثال يمثل االلو آمورو الو الرعي كثيرا في موطنيم سوريا بداللة الكبش والعصا، اما الكبش فيو      
يمثل الخصب والخير الوفير، اما الوجوه االربعة فيي داللة عمى انو يرى من جميع الجيات، نفذ تمثال 

 والمضمون . االلو امورو بأالسموب الفني الرمزي، لغرض تحقيق التوافق بين الشكل
 

 االىه أٌا : -4
ق.م(، وىو محفوظ 5751-5811تم العثور عمى تمثال االلو أيا في مدينة أور وىو يعود لممدة )         

 (.4حاليًا في المتحف البريطاني )الشكل
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سم(، وكما ىو مالحظ فأن االلو يجمس عمى 58ارتفاعو )نفذ تمثال االلو أيا من الطين المفخور، يبمغ  

كرسي العرش وبوضعيو أمامية، ويعتمر فوق رأـسو التاج المقرن رمز االلوىية، المزين بخمسة أزواج من 
 القرون بتصميم متقابل ومتناظر.

يبدو شعر الرأس عمى شكل خطوط عمودية تستقر فوق األكتاف عمى شكل كتمة صغيره مكورة، لو      
لحية طويمة مستطيمة الشكل شريحتين، االولى عمى شكل خطوط افقية مزينة بخطوط عمودية مؤلفو من 

كبيرتان  مربعات صغيره، أما الثانية فتؤلف خطوطًا عمودية متموجة تصل الى أسفل الصدر، لو عينان
وواسعتان وفوقيما حاجبان معقودان، ولو أنفًا صغير وفم مطبق ولو وجنتان بارزتان، يرتدي ثوبًا ذي 
طيات عمودية عمى شكل خطوط عمودية متموجة ترمز الى الماء لمداللة عمى ان التمثال ىو االلو أيا الو 

 الماء وقد كسر الجزء السفمي من التمثال وقد نفذ بأسموب الواقعي.
 
 

 متثاه حاٍو اىْذور: -5
عثر عمى تمثال النذور من قبل البعثة الفرنسية، في مدينة ماري يعود لبداية االلف الثاني              

 أ،ب(.7قبل الميالد، وىو محفوظ حاليًا في متحف حمب )الشكل
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الجزء السفمي منو ويبمغ ارتفاعو نفذ التمثال من حجر الكمس االبيض، وىو غير كامل حيث فقد       
سم(، وقد مثل في وضع تقديم القربان، ويظير أنو حميق شعر الرأس شد رأسو بعقال أو عصابو 25/63)

ذات قطعة قماش سميكة لو وجو بيضوي الشكل، ذو عينين مدورة تمثل لالستطالة والحاجبان معقودان 
ل ومستقيمة وذات خطوط عمودية متموجة وقد كسر وىذه تأثيرات سومرية مثل الوجو بمحية مستطيمة الشك

 جزء من االنف، وقد ارتدى جمباب ثخين من الصوف وىو زي بسيط كان يرتديو الكينة .
وقد امسك بكمتا يديو بحمل صغير لتضحيتو عمى دكة القرابين في المعبد وىو موضوع يمثل تقديم     

ايموم  -القربان وىذا نيج موروث لتقديم القرابين، يعتقد أن تمثال حامل النذور ىو حاكم ماري إيشطوب
 ،ويعد من اشير تماثيل المتعبدين التي نفذت في ىذا العصر .

العمل الفني بأسموب واقعي ذي مسحة طبيعية، وذلك من خالل اىتمام الفنان بتفاصيل  وقد نفذ ىذا     
ظيار مالمح الوجو بكل دقة، وىو يحمل مضمونا دينيًا.  أجزاء الجسم وا 
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 متثاه األٍىٍت : -6
تم العثور عمى تمثال إمرأة ترضع طفميا في مدينة بابل، وىو محفوظ حاليًا في متحف الموفر        
 (.8)الشكلبباريس 
        

   
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

سم(، مثّمت 2/5نفذ التمثال من مادة الطين المفخور المائل الى المون االصفر، يبمغ ارتفاعو )      
بوضعية أمامية واضعة يدىا اليسرى تحت صغيرىا وتمسك بيدىا اليمنى صدرىا لتسييل ميمة رضاعتو، 

دة كانت تشد رأسيا بعصابة تمف حول الشعر الذي يتدلى عمى الكتفين عمى شكل خصالت شعر مجع
 نوعًا من انواع تسريحة الشعر السائدة عند المرأة في العصر البابمي القديم.

مثل التمثال بحاجبين معقودين وبعيون كبيرة لوزية الشكل متأثرًا بأسموب تنفيذ العيون السومرية، واالنف كبير      
 االسفل.نسبيًا، والفم صغير مطبق، وىي تنظر بيدوء الى طفميا منحنية برأسيا نحو 

نفذ التمثال بأسموب واقعي بسيط وذلك من خالل اىتمام الفنان بإبراز حركة االم، وىي ميتمة بالرضاعة التي      
تعبر عمى سر العظمة عند المرأة ألنيا تحقق إلنسانيتيا المتمثمة بأنوثتيا وىي رمز العطاء والتجدد واستمرار 

 النسل البشري. 
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 متثاه عاسف ادلشٍار: -7
عثر عميو في مدينة الوركاء، يعود بتاريخو الى االلف الثاني قبل الميالد، وىو محفوظ بالمتحف                

 (.9العراقي ) شكل 
 
 

 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

سم ( 4/55وىو يمثل رجل واقف نفذ من مادة الطين المفخور، وىو صغير الحجم يبمغ ارتفاعو )     
 سم (، بحالة الوقوف وبوضعية أمامية يمسك بكمتا يديو آلة تعرف بـ)المزمار المزدوج(.4/2وعرضو )

مثل الوجو بفم يعتمر عازف المزمار غطاء رأس يتكون من الطاقية المثبتة عمى الرأس بعصابة، و       
صغير يبدو االنتفاخ واضحًا نتيجة العزف عمى آلة المزمار المزدوج، ويرتدي ثوبًا طوياًل يصل الى نياية 

 القدمين وفية طيات عمودية قميمة .
وقد ارتبط موضوع العزف عمى المزمار المزدوج في العراق القديم عمومًا باألساطير والمالحم       

والسحر والدين، واشتير العزف في ىذا العصر عمى ىذه االلو من قبل الرجال والنساء، فقد عثر في مدينة 
المزدوج وىي في حالة  نفر عمى تمثال منفذ من مادة الطين المفخور المرأة عارية تعزف عمى المزمار

 الوقوف.
نما يؤدي أغراضًا دينية، ومنيا العزف       وكان العزف عمى ىذه االلة ال يؤدي أغراضًا اجتماعية فقط، وا 

 8في الطقوس الجنائزية، نفذ التمثال بأسموب واقعي مبسط، ألن الفنان لم ييتم بإظيار تفاصيل الجسم.  
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 متثاه إّثى عارٌت:  -8 
ق.م(محفوظ حاليا في المتحف العراقي 5611-5951عثر عميو في مدينة نفر يعود لمفترة )          
 (.51)شكل 

                        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سم وىو من نوع 5سم وعرضو 5/57نفذ التمثال من الطين المفخور وىو صغير الحجم يبمغ ارتفاعو       
 عصر البابمي القديم .النحت الفخاري الذي كان من مميزات ال

صور التمثال بحالة الوقوف وبوضعية امامية ، اليدان مكسورتان، واالرجل ممتصقة مع بعضيا      
البعض، ومثمت بصفو عارية، زين رأس تمثال االنثى بصفين من الزينة التي ىي عبارة عن أشكال قرصيو 

كما صور وجو المرأة بأنف عاٍل رفيع،  تحيط بالرأس يتدلى من تحتيا خصالت الشعر عمى كتفي التمثال،
ومحاجر العيون مزينة بأشكال قرصيو كبيرة مضافة عمى العيون، وزين رقبتيا بقالدة من اربع صفوف 
عبارة عن خطوط افقية مستقيمة وخطوط عمودية صغيرة مكونو مربعات صغيرة مستقيمة مقّطعة، كما مثل 

 ل السّرة . ثديييا ببروز واضح، مع دائرة وسط البطن تمث
تعود ىذه التماثيل في جذورىا التاريخية الى عصور قبل التاريخ، ولقد كانت ىذه التماثيل ذات اجسام     

مكتنزة ترمز الى الخصب والتكاثر، تم تنفيذ ىذا التمثال بأسموب تجريدي الذي يتميز بالتحوير واالحاطة 
 واالختزال في تفاصيل الشكل.
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 : متثاه أسذ هائج -8

تم العثور في مدينة تل حرمل عمى تمثال االسد ىائج يعود الوائل العيد البابمي القديم، موجود                
 (. 55حاليًا في المتحف العراقي )شكل 

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى نفذ التمثال من مادة الطين المفخور، وبالحجم الطبيعي تم تمثيل االسد اليائج بوضع الجموس       
قاعدة من نفس المادة قابع عمى مؤخرتو معتمدًا في ذلك عمى قوائمو االمامية، صّور االسد في حالة التيقظ 
والوثوب، وذلك من خالل مالمح وانفراج الفكيين بأنيابة الحادة  وكأنو يوشك باليجوم عمى أية قوة شريرة، ومّثل 

ن أعمى الرأس ويغطي الرقبة ويصل الى أعمى الظير شعر لبدة االسد عمى شكل صفوف من أىداب أنيقة نازلة م
ليغطي البطن، بينما يغطي الشفة العميا لتمثال االسد شعر صّور كخطوط أفقية أقل سمكا من االسدين المذين 

 يحرسان معبد االلية نيسابا.
راستيا من ان موضوع التمثال ىو االسد اليائج وضع في مدخل احد المعابد في مدينة تل حرمل لغرض ح     

 القوة الشريرة التي تريد ان تدخل المعبد وتدنسو.
ان استعمال االرواح الحامية تعود الى العيود السومرية المبكرة وكانت ألغراض طرد الشر واالرواح الشريرة،      

في التيقظ  تميز العمل المنفذ بقوة تعبيريو عالية من اجل زيادة قوة التأثير في القوة الشريرة المعادية، فتجسد
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والوثوب الظاىر من تييج المالمح وأنفراج فكي االسد وأنيابو الحادة وكأنو يوشك عمى اليجوم عمى أيو قوة شريرة، 
 نفذ تمثال االسد اليائج بأسموب واقعي وبميارة عالية، وذلك من خالل االىتمام بالتفاصيل الدقيقة ألجزاء الجسم.

 اىْحج اجملسٌ عيى ادلعادُ 
ظيرت اعمال فنية منفذه من البرونز في العصر البابمي القديم ومعمولو بأسموب الصب ومن أشير ىذه          

 النماذج الفنية ىي : 
 اىشخض اىزامع :  -1

 (.52عثر عمى تمثال الشخص الراكع في مدينة الرسا، محفوظ حاليًا بمتحف الموفر باريس )الشكل                  
ق.م ( وىو منفذ من مادة البرونز ومعمول بأسموب الصب، ويبمغ 5751-5792التمثال لممدة الزمنية )يعود      

سم(، صّور التمثال احد المتعبدين وىو راكع عمى ركبتو اليمنى وقد رفع يده اليمنى الى مستوى 5/59ارتفاعو )
لجوانب شكل كبش، وعمى الجانب فمو ويرتكز عمى قاعدة مستطيمة الشكل، تزدان بمنحوتات بارزة، عمى احد ا

االخر مشيد يمثل شخصًا راكعًا أمام الو جالس عمى العرش وفي مقدمة القاعدة حوض صغير ذو فوىو اعرض 
 .من القاعدة، ربما استعمل كمبخرة او توضع السوائل المقدسة فيو أثناء ممارسة الطقوس الدينية

                  
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ثال بوجود العمامة العريضة فوق الرأس، وُمّثل الوجو بمحية قصيرة مستديرة الشكل، ويرتدي وتميز التم    
 مالبس طويمة ذات اكمام طويمة أيضا وىو حافي القدمين.
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ان الكتابة المنقوشة عمى القاعدة توضح ان التمثال قد أىدي الى االلو امورو من شخص يدعى        
ننار ( تكريمًا لحياة الممك حمورابي، وقد كسيت اليدان والوجو بطبقة من الذىب، وذلك الن  –)اويل 

الذىب والفضة حسب االعتقاد الشائع في ذلك العصر يؤلفان مواد مطيّره، فضاًل عن كونيما من المعادن 
ان المعدنان النفيسة، وكذلك ليما درجة عالية من البريق وقدرة عمى مقاومة الصدأ، وليذا السبب ك

 يستعمالن في تغطيتو أىم اعضاء الجسم أي الوجو واليدين .
ان موضوع التمثال مع قاعدتو لم يخرج عن نطاق المواضيع الدينية في العراق القديم فحركة اليد     

اليمنى قد تشير الى حالة التوسل او طمب االذن لمسماح بالكالم والدعاء من االلو مشفوعا بتقديم النذر 
و الكبش المنحوت عمى القاعدة والذي صور بوضعية جانبية، وقد عرف التمثال بـ) متعبد في الرسا(، وى

واتسم ىذا العمل الفني بـ )الحركة والسكون ( الن الشخص في حضرة االلو، وكذلك من خالل مالحظة 
ىا التخمص من االجزاء الدقيقة لحركة الجسم وحركة االرجل وااليدي التي كان الفنان يقصد من وراء

 الجمود والرتابة ونفذ العمل بأسموب واقعي .
 :اذلت ادلاء اجلاىست -2

تمثال منفذ من البرونز بتقنية الصب المجوف، عثر عميو بمدينة أشجالي وىو محفوظ                
 (.54حاليا في متحف الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو )شكل 
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سم " يمثل إلية الماء وىي جالسة عمى كرسي العرش، تمسك بيدييا امام صدرىا 56يبمغ ارتفاعو "      
إناء يتدفق منو الماء الذي يظير عمى شكل خطوط عمودية متموجة عمى ثوبيا الطويل الذي يصل الى 

 كاحل القدم، وتعتمر فوق رأسيا التاج المقّرن رمز االلوىية.
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لمداللة عمى انيا ترى من جميع جيات العالم االربع " الشمال والجنوب والشرق  وليا أربعة وجوه    
والغرب " ، من المحتمل أن الية الماء ىي زوجة االلو آمورو، وىي تمثل عنصرًا ميمًا لمرعاة الذين 

 يعتمدون في حياتيم عمى الماء والنبات ، اما االسموب الفني ىو رمزي. 
  ثاًٍّا: اىْحج اىبارس:

 : ٍسيت محىرابً -1
تعتبر مسمة حمورابي من اروع النماذج الفنية في العصر البابمي القديم إذ تم العثور عمى المسمة في        

خرائب مدينة سوسة من قبل البعثة الفرنسية في اوائل القرن العشرين، ُسمبت في الماضي من قبل ممك 
 ".عيالمي من مدينة سبَّار " بالقرب من اليوسفية حالياً 

                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعود المسمة الى العصر البابمي القديم، وقد نفذت المسمة من حجر الديوريت ذي المون االسود ويبمغ  

سم "، وىي ذات شكل مستطيل وقمة محدبة، قسم الفنان الوجو االمامي منيا الى قسمين، 215ارتفاعيا " 
ير فيو حمورابي واقفًا سم " فييا مشيد نفذ بالنحت البارز يظ65خصص الجزء العموي منيا وارتفاعيا " 

بكل احترام واجالل وخشوع أمام االلو شمش " الو الحق والعدالة "، أما القسم السفمي ُكتبت عميو من اربعة 
" مادة قانونية باإلضافة الى 282وجوه وبانتظام رائع، ودقة متناىية قانون حمورابي الذي يتكون من " 

 ( .  55المقدمة والخاتمة)شكل 
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مورابي فوق رأسو غطاء رأس يشبو العمامة، ولو لحية طويمة مستطيمة الشكل ويرتدي ثوبًا يعتمر ح     
طوياًل يصل الى كاحل القدم، ويترك الكتف والذراع االيمن عاريًا، وقد رفع يده اليمنى بموازاة الفم لمداللة 

يتو بنظام الطمعات عمى انو يصغي بكل انتباه الى االلو شمش، الذي جمس عمى كرسي العرش المزين واج
 والدخالت وىو رمز المعبد المكرس لاللو شمش.

يمسك االلو شمش بيده اليمنى المدودة الحمقة والصولجان رموز السمطة الممكية في بالد الرافدين،      
ويقوم بتسميميا الى نائبو عمى االرض وىو الممك حمورابي، ويتوج االلو عمى رأسو بالتاج المقرَّن، ويرتدي 

بًا طوياًل ذي طيَّات أفقية يصل الى كاحل القدمين المذين يستقران عمى قاعدة مزينة بأشكال تشبو ثو 
 حراشف السمكة وىي رمز الجبل.

 اما ابرز الخصائص الفنية ليذه المسمة فيي:
 المعالجة البديعة في تمثيل الحركة بين الممك وااللو المبنية عمى التفاىم واالنسجام. - أ

 في معالجة طيًّات المالبس لكل من الممك وااللو . المقدرة العالية - ب
تم تشكيل التاج المقرًّن لاللو بشكل جانبي، وىي الوضعية الصحيحة حينما يكون الرأس بالمنظر  - ت

الجانبي، بينما في العصور السابقة كان التاج المقرًّن يمثل بمنظر أمامي في حين يكون الرأس بمنظر 
حقيقة االبعاد الثالثة في النحت ذي بعدين، وىذا يطمق عميو اسم " جانبي، وىو بيذا أدرك الفنان 

 المنظور".
 نفذ المشيد " حمورابي واقف امام االلو" بالنحت البارز العالي . - ث
 االسموب الفني ىو واقعي .  - ج
 حقذٌٌ اىْذور: -2

لوح طيني عثر عميو في مدينة الوركاء من العصر البابمي القديم، محفوظ حاليًا في متحف برلين      
 (. 56)شكل 
سم(يمثل رجل بوضعية أمامية، يعتمر بغطاء رأس 59نفذ الموح من مادة الطين المفخور، يبمغ طولو )     

ة عمى جبينو، لو وجو دائري يتميز أشبو بالعمامة ذا حاشية عريضة تظير تحتيا خصالت الشعر المصفوف
بمالمح واضحة، العينان لوزيتان وكبيرتان، مع وجود تمف في العين اليمنى، ومّثل الوجو بأنف كبير، وفم 
مطبق، ولحية مستطيمة الشكل تقريبًا تصل الى الصدر ومقسمة الى شريحتين، االولى تتكون من صفين 

مكونو كريات صغيرة ومتكررة، أما القسم الثاني من المحية أفقيين من تجعيدات شعر شكل خطوط حمزونية 
 فيتكون من تجعيدات عدة من الشعر عمى شكل خطوط عمودية متموجة كبيرة وطويمة.
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ليقدمو نذرًا الى  انبية غير واضح المالمح،يحمل بيدية المثنيتين عمى صدره وعاًل بوضعية ج 

 االلية، قد يكون احد المموك او الحكام، وذلك من خالل غطاء الرأس الممكي ذي الحاشية العريضة. 
كان موضوع تقديم القرابين من معتقدات انسان بالد الرافدين، إذ يؤمن بان االلية ىي مصدر الحياة      

رامو، وأن فكرة تقديم النذور والقرابين استمر الى وقتنا وأن تقديم القرابين والنذور الييا يدل عمى ايمانو واحت
الحاضر وقد عرفتيا جميع االديان، نفذ العمل بأسموب واقعي إلبرازه جميع التفاصيل مثل العيون واالنف 

 والفم والمحية واجزاء الجسم االخرى. 
 ٍىضىع ادلىسٍقى :  -3

لى العصر البابمي القديم محفوظ حاليًا في متحف عثر عمى لوح من الفخار في مدينة اور يعود ا            
 (.  57برلين )شكل

سم ( 8نفذ الموح من مادة الطين المفخور، وىو مستطيل الشكل تقريبًا ذا قمة محدبة، يبمغ طولة )     
سم( ، يمثل شخصًا جالس بوضعية جانبية عمى قدمة اليسرى المثنية الى الخمف، في حين 5/6وعرضة)

ن ممدود باستقامة، وىو حاسر الرأس ذو شعر كثيف يستقر عمى رقبتو يتميز بوجو دائري أن ساقو االيم
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الشكل ومالمحة شبو واضحة من خالل عين صغيرة، وأنف صغير مستقيم، وفمو مفتوح، والجزء العموي 
من جسمو عاٍر، في حين يرتدي وزرة تصل الى الركبة ومثبتو عمى الخاصرة بحزام رفيع ممفوف عمى 

 صرة ثالث مرات يمسك دفًا بيده اليمنى ليضرب عميو بيده اليسرى.الخا
                            

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أما الجية اليسرى من الموح فتظير امرأة عارية في وضعية الوقوف عمى قاعدة مربعة الشكل،        
يظير رأسيا بوضعية جانبية، في حين أن الجذع العموي المتمثل باألطراف العميا والصدر والبطن 

ية وىي حاسرة الرأس، واالطراف السفمى المتمثمة باألفخاذ والسيقان الممتصقان واالقدام منفذه بوضعية امام
يزين شعرىا عصابة، يبدو شعرىا مكورا الى الخمف وينسدل منو خصمو كبيرة مكورة، مالمح وجييا 
واضحة، الوجو بيضوي الشكل والعيون واسعة ولوزية الشكل، انف طويل مستقيم، تزين رقبتيا قالدة تتكون 

ل فيو ثديين مكورين، وصّورت السرة من طوق مزين بخرزات عمى شكل كريات، وتتميز المرأة بصدر جمي
عمى شكل حفرة غائرة في البطن، ومثّمت بخصر نحيف وضيق، تمسك بيدىا اليمنى ألو وترية )القيثارة( 

 لتعزف بيدىا اليسرى اوتارىا، يحتمل انيا تعزف عمى القيثارة وتغني في الوقت نفسو.
ليا تأثير في حياة انسان بالد الرافدين من  نفذت مشاىد الموسيقى والرقص في االعمال الفنية وكان     

الناحية الدينية والدنيوية عمى حد سواء، وىذه المشاىد المنفذة تعبر عن الحياة اليومية لإلنسان المجتمع 
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البابمي القديم، وقد نفذ ىذا الوح بأسموب واقعي لما جسده الفنان لجسم االنثى بالرشاقة والتناسق فضال عن 
ة االيدي وىي تعزف االوتار وتضرب عمى الدف، وتميز العمل بتقنية وميارة فنية إظيار واضح لحرك

 عالية.  
 ميبت حزضع جزائها: -4

اكتشف ىذا الوح الفخاري في اشجالي بديالى، يعود ال وائل االلف الثاني قبل الميالد، وىو              
 .(58محفوظ حاليًا في متحف معيد الدراسات الشرقية بشيكاغو )شكل 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سم( يمثل كمبة ترضع جرائيا 51نفذ الموح من مادة الطين المفخور، وىو مستطيل الشكل يبمغ طولو)      
وىي في حالة االستمقاء عمى االرض بالوضعية الجانبية تتميز بمالمح وجو واضحة نسبيًا، إذ تظير بعين 

رتين، وأذن كبيرة قد غامضة بسبب شعورىا باألمومة، وليا انف صغير، وفم كبير مطبق، بشفتين كبي
ألتصق طرفاىا العموي والسفمي، ورقبة ممتمئة، وقد بانت عظام القفص الصدري بوضوح، وأطرفيا األمامية 
ممتصقة ومثنية، بينما تبدو قوائميا الخمفية ممدودة، وليا ذيل معقوف ينسدل الى األسفل، وظيرت كذلك 

يم غير واضحة، وصّور األول والثاني بذيل اربعة جراء صغار يرضعون من اثداء أميم، مالمح وجوى
معقوف الى جية اليمين، بينما ظير الثالث والرابع الذيل معقوف الى جية اليسار، وقد بدت حركة القائمة 
االمامية لألول من الجراء قد وضعيا عمى بطن أمو وصّور االخير وقد وضعيا عمى قوائم أمو الخمفية، وىي 

 االم. تشير الى تعمق الصغار بثدي
صّور الكمب عمى النتاجات الفنية المختمفة في بالد الرافدين ومن مختمف العصور، فضاّل عن ذلك فقد      

صّور عمى االختام بوصفة رمزًا لإللية كوال الية الشفاء والصحة، وكذلك استعمل تميمة يرمز الى االلية كوال، نفذ 



18 
 

لكمبة وجرائيا بشكل طبيعي، يتميز العمل المنفذ بالبروز العمل بأسموب واقعي من خالل تجسيد النحات لشكل ا
 الكبير عن االرضية، فضاّل عن تميزه بالواقعية التعبيرية وىي تميل لمبدأ الناحية التشريحية. 

 اىزسىً اجلذارٌت يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ: -ثاىثاً 
اشتير العصر البابمي القديم بنتاج غزير في فن الرسم الجداري حيث اكتشف في قصر الممك                 

 ليم بمدينة ماري الجداريات المنفذة باأللوان . -زمري
 كانت الوانيا الزاىية بيجة لمناضرين، باإلضافة الى اعتزاز الممك بأىميتيا الدينية.     

  -االلوان المستخدمة :  
 اىم االلوان المستخدمة في الرسوم الجدارية ىي : االبيض واالسود، االحمر        

 .واالصفر ، البرتقالي والجوزي باإلضافة الى االزرق واالخضر 
 حْصٍب ادليل :  -1 ٍىاضٍع اىزسىً اجلذارٌت :  

م قسم الجزء المركزي منيا الى حقمين ، الحقل العموي ويظير 5/5× 75/5تبمغ مساحة الجدارية "      
ليم " وىو يستمم شعاَري السمطة الممكية المتمثمة بالحمقة والصولجان من االلية عشتار  -فيو الممك " زمري

ليم عدد  –صيب الممك زمري التي تضع قدميا اليمنى عمى اسدىا الياجع اماميا، اشرف عمى مراسيم تن
 (.59من االلية الشفيعة والوسيطة بين االلية الرئيسية والبشر)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في الحقل السفمي تقف اليتان متقابمتان تمسك كل منيما بقارورة ينساب منيا الماء وينبعث منيا      
 نبات، لمداللة عمى ان االلية تؤكد عمى الممك باإلكثار من الخصب والزرع واالنبات.

 (22)شنو حقذٌٌ اذلذاٌا :  -1
لمرافقة ليا ، في حين يظير فوق تجمس االلية عشتار عمى كرسي العرش، وتقف خمفيا االلية ا       

رأس االلية عشتار شعارىا المتمثل بالنجمة الثمانية المشعة، وىي في كامل عدتيا القتالية الموضحة في 
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السيام الظاىرة من خمف كتفيا، إن يدىا اليمنى ممدودة لكي تستمم ىدية عمى شكل قدح من الذىب من 
ة، ويشترك في احتفالية تقديم اليدايا الى االلية عشتار عدد من الية واقفة أماميا تطمب منيا أن تقبل اليدي

 االليات.
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 (21)شنو شجزة احلٍاة :  -2
تمثل ىذه الجدارية الممك في وضعية الوقوف امام االلو سين" القمر" بداللة وجود رمزه المتمثل         

 باليالل الذي يعمو ويزين تاجو المقرن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجمس االلو سين في منطقة عالية، تم فييا ممارسة ىذا الطقس الديني بمشاركة االلية الشفيعة      
والوسيطة، التي تقف خمف الممك وىو يمسك بيده الكأس النذري، حيث يصب الماء المقدس عمى الشجرة 

 كثيرًا بمشيد مسمة اور الرمزية التي ترمز الى الخصوبة والتكاثر والتجدد في الحياة، ويذكرنا ىذا المشيد
 نمو من العصر السومري الحديث.
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 (22) شنوحقذٌٌ اىضحٍت:   -3
تعرضت ىذه الجدارية الى التمف الشديد، والجزء المتبقي منيا يمثل موكبًا من اشخاص يقودىم         

م لمداللة الممك بمباسو االنيق وحركة يده القوية، وقد احتل مساحة اكبر من بقية الشخوص من ناحية الحج
عمى مركزه المتميز من الناحية الدينية والسياسية ويسير خمفو عددًا من اتباعو يقتادون ثورًا كبيرًا لتضحيتو 

 في حضرة الو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : اخلىاص اىفٍْت ىيزسىً اجلذارٌت يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ            

 جمال الخطوط وليونتيا ودقتيا. -1
 فائقة فً رسى جفاصٍم انًشاهد .اػحُى انفُاٌ ػُاٌة  -2
 ظهزت رسىيه فً يُحهى اندقة وانحزجٍة واالَحظاو. -3
 كاٌ انفُاٌ واقؼٍاً فً اسهىب انزسى، وصادقاً فً َقم اال حداخ. -4
 َجح انفُاٌ فً حسٍ اَسجاو االنىاٌ وحسٍ جدرجها يٍ انشفاف انى انغايق وتانؼكس . -5
 ُظىر.تقً انزساو كشيٍهة فُاٌ انُحث انثارس ٌجهم انً -6
ر انزساو االشكال انثشزٌة تاألسهىب انذي اشحهز ته انفُاٌ انشزقً انقدٌى، أي جصىٌز انىجه تىضغ  -7 صىَّ

 جاَثً وانؼٍٍ تىضغ ايايً وانجذع تىضغ ايايً فً حٍٍ اَسجاو انزجهٍٍ تىضغ ايايً . 
  االخخاً االسطىاٍّت :

 ٍخثاه ٍيل اٍاً االىت ّْىرحا بىاسطت اىه اىذعاء:إ -1
ق.م ( وىو محفوظ 5751 -5792عثور في مدينة بابل عمى ختم اسطواني يعود لممدة الزمنية )تم ال   

 حاليًا في المتحف البريطاني )شكل 
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سم يمثل الموضوع 6/5سم وقطرة 3نفذ الختم االسطواني من مادة حجر الدم )الييماتايت(يبمغ طولو      
في حين المنفذ عمى سطح الختم االسطواني االلو ننورتا بوضعية الوقوف ورأسو ظير بوضعية جانبية، 

ر فوق رأسو التاج المقرن يظير الجذع العموي بالوضعية االمامية واالطراف السفمى بالمنظر الجانبي، يعتم
رمز االلوىية، مالمح الوجة واضحة نسبيًا، الفم عريض وافنص، تكسو الوجو لحية كثيفة وطويمة مستطيمة 
تصل الى الصدر، يرتدي تنورة طويمة تصل الى كاحل القدمين، مزينة بطيات عمودية، يمتف حول بطنو 

يمنى صولجانًا ينتيي بكرة في قمتو ويزين اسفل حزام عريض ويترك الجذع العموي عاريًا، يمسك بيده ال
القمة قضيب مقوس برأس اسد من كل جانب وىو صولجان االلو ننورتا، في حين يمسك السيف المستقيم 
بيده اليسرى الممدودة الى االسفل بأستقامة الجسم، ويضع قدمو اليسرى الظاىرة من ثوبو المفتوح من 

 ىو رمز االلو ننورتا.االمام عمى االسد الرابض امامو، و 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمتثل امام االلو ننورتا شخص، نعتقد انو امير او حاكم يشبو االلو ننورتا في وضعية جسمو يمثل      
الراس بالمنظر الجانبي ، والجذع العموي بالوضعية االمامية، واالطراف السفمى بالمنظر الجانبي، يعتمر 

لعين لوزية الشكل، االنف فوق راسو غطاًء اشبو بالعمامة ذات حاشية عريضة، مالمح الوجو واضحة، ا
كبير ومستقيم ذا مناخر واسعة، الفم مطبق، تكسو الوجو لحية طويمة عمى شكل خصالت تنسدل عمى 
الصدر، يرتدي تنورة قصيرة تصل الى الركبتين ويغطي كتفو االيسر، بينما يكون كتفو االيمن عاريًا، يمتف 

عمى الصدر، في حين ان يده اليمنى الممدودة الى حول بطنو حزام ويحمل الصولجان بيده اليسرى المثنية 
 االسفل باستقامة الجسم نعتقد انيا تحمل سيف.

يظير خمف الحاكم من جية اليسار الية الدعاء ) الما(، ثم تمثيميا وىي بوضعية الوقوف بالمنظر      
دود الى الخمف بشكل الجانبي، تعتمر فوق راسيا التاج المقرن، والذي ىو بوضعية امامية، شعر راسيا مش
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كتمة مكوره تبرز منيا خصمة مقوسة تنسدل نيايتيا الى االسفل، ترتدي ثوبا طويل يصل الى كاحل 
القدمين، يتميز الطيات افقية مزينة بأىداب تكون عمى شكل خطوط عمودية ذو اكمام عريضة، تخرج 

االلية الشفيعة امام االلو ننورتا، تظير يدييا المفتوحتين والمرفوعتين الى االعمى بمستوى الفم لتقوم بدور 
 عمى الختم االسطواني ثالث اعمدة من الكتابة المسمارية، نفذ الختم باألسموب الفني الواقعي . 

 
 
 حقذٌٌ ٍخعبذ اىل االىه اىزئٍسً بىاسطت اذلت اىذعاء: -2

، وىو محفوظ حاليًا في  تم العثور في مدينة ديالى عمى ختم اسطواني، يعود لمعصر البابمي القديم        
 المتحف البريطاني )شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(، يمثل  سم 5/5سم ( وقطره  ) 5/2نفذ الختم االسطواني من مادة حجر الدم الييماتايت يبمغ طولو)     
الو القمر الذي مثل جالسًا عمى كرسي   Nannar/Sin )من جية اليمين االلو ننار/ سين ) الموضوع

العرش، والذي صّور من دون مسند يستقر عمى قاعدة مستطيمة الشكل تزينيا خطوط عمودية، ان الواجية 
الجانبية لكرسي العرش مزينة بشكل واجية المعبد المزينة بنظام الطمعات والدخالت، ان واجية المعبد 

جالس عمى كرسي في معبده، تم تمثيل رأس االلو بالمنظر الجانبي،  ترمز الى المعبد لمداللة عمى ان االلو
في حين يظير الجذع العموي بالوضعية االمامية واالطراف السفمى بالمنظر الجانبي، يعتمر فوق راسو 
التاج المقرن والذي صّور بوضعيو امامية، لو شعر راس مشدود الى الخمف بشكل كتمة مكورة تبرز منيا 

نسدل نيايتيا الى االعمى، مالمح الوجو غير واضحة نسبيًا، االنف صغير، تكسو الوجة خصمة مقوسة ت
لحية طويمة ومستطيمة تصل الى الصدر يرتدي ثوبًا طوياًل يصل الى كاحل القدمين يتميز بطيات افقية 
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ريًا، مزينة بأىداب عمودية عمى شكل خطوط عمودية متموجة يغطي كتفيا االيسر، بينما كتفة االيمن عا
يمسك بيده اليمنى المدودة الى االمام بموازاة الكتف )ىالل عمى عمود صغير(يمثل صولجان االلو ننار، 

 سين بينما تكون يده اليسرى المثنية موضوعة عمى الصدر.
يقف امام االلو ننار سن شخصًا بوضعية الوقوف بالمنظر الجانبي ، نعتقد انو امي  او حاكم او      

وق رأسو غطاًء ) اشبو بالطاقية ( مشدودة بعصابة عمى شكل شريط سميك يمتف حول ممك، يعتمر ف
الرأس، ولو شعر رأس قصير، تكسو الوجو لحية طويمة مستطيمة تصل الى الصدر، يرتدي رداء قصير 
يصل الى الركبتين وفوقة ثوب قصير مفتوح من االمام يصل الى الركبة، زينت حاشيتو من الجانبين 

ى شكل تطريزة مؤلفة من شريط، يتميز بحافاتو الجانبية لكونيا سميكة بارزة تتخمميا خطوط بزخرفو عم
افقية صغيرة من جراء التكرار يتولد عنصر ىندسي يمثل شكل المربع، يده اليمنى مرفوعة الى االعمى 

 خاصرتو.بمستوى الكتف ألداء التحية لإللو ننار/ سين في حين ان يده اليسرى المثنية موضوعة عمى 
وىي واقفة المنظر جانبي تعتمر  Lama )يظير خمف المتعبد من جية اليسار الية الدعاء الما)       

فوق راسيا التاج المّقرن، شعر راسيا مشدود الى الخمف ترتدي ثوبًا طوياًل، ذا طيات افقية مزينًا بأىداب 
يا حبل رفيع ينتيي بشرابة تكون عمى شكل خطوط عمودية، ذو أكمام عريضة وينسدل من خمف كتف

كروية الشكل، تخرج يدييا المفتوحتين المرفوعتين الى االعمى بمستوى الفم، لتقوم بدور االلية الشفيعة امام 
 االلو ننار/ سين .

 ويظير خمف االلية الما الو اخر، نعتقد انو المسؤول عن مراسيم التشريفات المتعمقة بقديم متعبد الى     
االلو الرئيسي المتمثل باإللو ننار/ سين ، تم تمثيل الرأس بالوضعية الجانبية ، وأن غطاء الرأس وشعر 
رأسو ممبسو يشبو غطاء الرأس وشعر رأس ومالبس االلو الرئيسي الجالس والمتمثل باإللو ننار/ سين ، 

 االيدي متشابكة ومضمومة عمى الصدر بوضعية الصالة السومرية.
اعمى الختم االسطواني وجية اليمنى ثور مضطجعًا عمى قوائمو االمامية والخمفية مثبتو اسفل، يظير      

وىو بالمنظر الجانبي وىو يمثل رمز االلو ادد الى البرق والرعد واالمطار وكذلك الجرة التي تظير وسط 
ية الما ، اما شكل قاعدة الختم من جية االعمى وىي رمز االلو ) أيا( الو الماء التي تتوسط المتعبد واالل

 الرمز فأنيا بين المتعبد والية الدعاء وتم تمثيميا بوضعية عمودية.
نفذ المشيد عمى الختم االسطواني بأسموب واقعي من خالل تجسيد الفنان لألشكال الموجودة ومقاربتيا      

 لمشكل الطبيعي .
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 اىعَارة يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ :
ان المتتبع لتاريخ العراق القديم بعد سقوط اور عمى يد العيالمين ال يمكن ان يحدد سياسيًا      

مرحمة واحدة مستمرة وانما اصطمح المؤرخون عمى تقسيم المرحمة الى فترتين نسبت االولى الى 
 اقوى ساللتين حكمتا في ىذه الفترة وبشكل تعاصر فيو مموكيما .

اما الفترة الثانية فأنيا الفترة التي حكمت فييا ساللة بابل االولى ابتداء من سمو ابوم في      
ق.م ومن اشير مموكيا ىو حمورابي ممكيا السادس في 5595ق.م حتى سمو ديتانا في 5894
 ق.م ، ولقد تزامنت ىذه الساللة مع ساللة ايسن والرسا حتى زمن الممك حمورابي .5751 -5792

انفردت ساللة بابل االولى بعدىا بحكم بالد الرافدين وشكمت قوة مركزية ذات سطوة ادارية      
ومردودات اقتصادية منتظمة وغزيرة ، وىذا مما خمق حركة معمارية جديدة وبالرغم من قمة المنشأة 

ورة المكتشفة حتى االن والتي تنسب الى ساللة حمورابي مباشرة فانو من الممكن التوصل الى ص
 معمارية ميمة في ىذه الفترة . 

ففي البيوت السكنية في اور من زمن ساللة ايسن الحاكمة ، لم يحدث تطور ممحوظ عمى ما كان 
في عصر اور الثالثة ، فمقد بني السكان بيوتيم عمى جدران البيوت االقدم ، وبذلك تحولت الجدران 

البيوت عن سابقاتيا وصار المخطط  القديمة الى اسس لمجدران الجديدة ولم تختمف مخططات
االساس لمبيت والذي يعتمد عمى الفناء الوسطي كموزع لمغرف صار االن مخططا لممعابد وقد 
انتقمت المعابد بطرازىا بعيدا عن عصر فجر السالالت الذي يعتمد مبدأ الغرفة الطويمة ذات المدخل 

 الجانبي .
 ابمي القديم ىي : ومن المنشاة المعمارية التي تمثل العصر الب

 ٍعبذ عشخار مٍخٍخىً يف اشجايل )ّريبٍخىً اىقذميت ( : 
م ( ويتكون البناء من معبد 512× م61يقع في منطقة نير ديالى وتبمغ مساحتو المستطيمة )   

رئيسي يحتل النصف الغربي من مجموع الساحة ، ومن معبدين صغيرين يقعان عمى امتداد الضمع 
 يل عمى التوالي .الشمالي الغربي الطو 

اما الساحة الجنوبية الشرقية الكبيرة فأنيا ذات مدخل كبير ومييب مزين بأبراج عمى الجانبين      
 ينفتح عمى الزاوية الشرقية من الساحة .
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ومن ىذه الساحة يتقدم المرء باتجاه الغرب الى مدخل اخر بأبراج يرتقي اليو بسمم ثم الى ساحة     

 .  ثانية اصغر ساحة
جنوبي تقريبًا وليا مدخل اخر ذو ابراج في الزاوية الجنوبية –تمتد ىذه الساحة باتجاه شمالي      

لممعبد ، وعمى الطرف المقابل ليا اي في الضمع الشمالي تقع صومعة االلية ذات الوضعية 
مى محور العرضية وتنتيي الغرفة الثانية لمصومعة بمحراب عميق يقع عمى محور الباب وبالتالي ع

المدخل الجنوبي لممعبد، وبذلك يستطيع الواقف في الشارع اذا ما فتحت االبواب امامو رؤية تمثال 
 االلو فوق الدكة مباشرة .

اما المعبدان الصغيران فان االول منيما لو مدخل في زاوية الشمالية الشرقية ومنيا الى غرفة مجاز 
غرفة المجاز الى ساحة مستطيمو تحيط بيا غرف ذات مداخل غير متقابمة عمى محور واحد ، من 

 تنتيي بصومعة عرضية مفرده وبمحراب عميق نسبيًا.
اما المعبد الثالث فانو يقع خمف صومعة المعبد الصغير االول والدخول اليو من غرفة في      

مييا ثالث الساحة الكبيرة لممبنى ومنيا الى الساحة الداخمية ثم صومعة تمتاز بغرفة طولية تنفتح ع
 غرف صغيرة وتنتيي في الضمع المقابل لممدخل بمحراب عميق نسبيًا. 
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البد من االشارة الى الحمية المعمارية التي تزين ابراج المدخمين الخارجي والداخمي وابراج      
الصومعة في المعبد الرئيسي وىي عبارة عن شقوق طولية ذات اعماق متدرجة الى الداخل بدرجتين 

 شقوق الطولية ) الدخالت ( متوازية عمى مسافات متساوية من بعضيا البعض .وتقع ال
 ٍذٌْت حو حزٍو " شادوبىً " : 

كانت مدينة شادوبوم " تل حرمل حاليًا في بغداد الجديدة " المركز االداري لمممكة اشنونا ،      
و واحده ، يمتاز سور وكان تصميم المدينة يميل الى الشكل المستطيل يحيط بيا سور تخترقو بواب

م" تقريبًا تاركو بين 5م " وتبرز عن السور "6المدينة بأبراجو التي يبمغ عرض الواحد منيا حوالي "
 برج وآخر دخمة جدارية بنفس عرض البرج تقريبًا.

 
لممدينة شارع رئيسي واحد تتفرع منو عدد من الشوارع والطرق الفرعية ، ويقع عمى الشارع      

الرئيسي المعابد والقصور والمباني الرسمية ، واىم المعابد ىو معبد المدينة الرئيسي المكرس لإللية 
 نيسابا وزوجيا في حين تنتشر البيوت السكنية في بقية اجزاء المدينة 
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المباني الدينية  المدينة بعدم وجود نواة مركزية اساسية " النواة المركزية " وانما كانت تتميز     
فالمعابد وان كانت متقاربة اال انيا تأتي مباشرة  والدنيوية منتشرة في اماكن مختمفة داخل سورين ،

 بعد بوابة المدينة وال تبعد كثيرا عن البيوت.
 ٍعبذ ٍّسابا يف حو حزٍو  :

المعبد الكبير في تل حرمل يعتبر من المعابد الميمة في العصر البابمي القديم وىو إن      
م " كما ان الواجية الخارجية لممعبد تشبو الواجية 28×58مستطيل الشكل تقريبًا وتبمغ مساحتو " 

ن  الداخمية لو ، بحيث يؤدي االرتقاء الى مدخل المعبد من خالل سمم يتكون من عدة درجات وا 
 ة مزودة باألبراج المزينة بنظام الطمعات والدخالت.الواجي

 
إن المدخل الخارجي لممعبد يؤدي الى غرفة مدخل مستعرضة ومنيا الى ساحة طويمو      

مستطيمة الشكل ، لقد عثر المنقبون عمى اسدين من الفخار عمى جانبي السمم يحرسان مدخل 
الخموة " الغرفة المقدسة " التي يوجد في  المعبد المؤدي الى غرفة مابين مستعرضة ومنيا الى

منتصف الضمع الطويل منيا دكة فوقيا تمثال االلية نيسابا ، وعمى اليمين من االسود الحارسة 
يوجد مدخل يؤدي الى غرفة مابين ومنيا الى الغرفة المقدسة التي فييا تمثال االلو زوج االلية 

رفة االلية نيسابا ، وبذلك يعتبر ىذا المعبد من نيسابا ، ولكن ىذه الغرفة المقدسة اصغر من غ
المعابد المزدوجة ، حيث فييا اكثر من مزار لإللو ، كما يعتبر ىذا المعبد من المعابد ذات المحور 
المستقيم الن جميع المداخل تقع عمى محور طولي واحد ، وفي الوقت ذاتو ُيعد من المعابد ذات 
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اد زيارة االلو ىاني " زوج االلية نيسابا " عميو ان ينحرف بزاوية المحور المنكسر الن الزائر إذا ار 
 " درجة لكي يرى تمثال االلو في منتصف اقصى الضمع الطويل . 91"

اما غرف المتعمقة بالمعبد انيا تحيط بالضمع الشمالي فقط في حين بقي الضمع الجنوبي متحررًا     
 من اية اضافات عميو .

 ٍعبذ اشىر : 
من نماذج المعابد االخرى في العصر البابمي القديم ىو معبد اشور في مدينة اشور بني زمن      

م او اكثر قمياًل، 55× 518الممك شمشي ادد االول الذي عاصر حمورابي تقريبًا وتبمغ ابعاده 
 ويعتبر من النماذج االساسية في تفسير عمارة المعابد االشورية في ىذه الفترة .

ىذا المعبد بين الطرز المعروفة في جنوب العراق والتي توضح بأشكال البيوت ذات  جمعَ      
الفناء الوسطي ومنيا معبد شوسن في تل اسمر وبين الطرز التي عرفت في فجر السالالت ذات 

 الغرف المقدسة الطويمة .
 

 
ى الساحة ويتكون المعبد من ساحتين تقعان عمى محور طولي واحد ، ويكون الداخل ال     

م تقريبًا ثم غرفة مجاز وتحيط بالساحة غرف من كل 51الصغيرة عبر مدخل لو ابراج بعرض 
 جوانبو بعضيا طويمة بطول الضمع المحاذية ليا .

ثم ننتقل الى الفناء الكبير عبر غرفة مجاز ثانية تقع عمى نفس المحور الوسطي الذي عبر      
سطية الكبيرة ىذه مدخالن أخران يقعان في منتصف كل من المدخل الجنوبي لممعبد ، ولمساحة الو 
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الضمعين الشرقي والغربي وعمى محور واحد تتقاطع مع المحور الوسطي الطولي في نقطة تقع وسط 
 البناء تمامًا.

أما المدخل الى الصومعة الرئيسية لإللو والواقعة في اقصى شمال الساحة فانو يقع مع      
 اتجاه الجنوب عمى نفس المحور ايضًا.المداخل المقابمة لو ب

انيا ظاىرة معمارية تخطيطية تستحق االىتمام وىي تنظيم الدخول الى المعبد من ثالث      
مداخل خارجية ومدخل وسطي اخر عمى محورين متقاطعين بزاويا قائمة ، ولقد حصر البناء 

غرب –م جنوب 511رقًا وم ش211المساحة الواقعة جنوب شرق المعبد والى مسافة تتراوح من 
بواسطة بناء يتكون من صفيين من الغرف المتوازية أو من صف واحد وذلك ألغراض الطقوس 

 الدينية في اليواء الطمق .

 مساث ادلعابذ يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ : 
 تتميز المعابد بما يمي 

 إن المعابد مشيد من المبن  -5
 الشرق والغرب " –مال والجنوب تتجو الزوايا الى جيات العالم االربع " الش -2
كان تصميم المعبد في ىذا العصر مقاربًا الى تصميم البيت االعتيادي الذي يعتمد عمى  -3

الفناء الوسطي " الحوش " الذي تتوزع حولو الغرف اال ان المعبد يكون اكبر واوسع واكثر 
 تنظيمًا من بيوت السكن ، لكي تميق بمقام االلو الذي يسكن فيو .

لجدار الخارجي لممعبد محاط بجدار الكيسو المشيد من الطابوق والقار ويبمغ ارتفاعو كان ا -4
متر واحد تقريبًا، ولو وظيفتان من الناحية العممية يقوم جدار الكيسو بأسناد جدران المعبد 

 وتقويتيا اما الوظيفة الدينية فتتمثل بمنع االرواح والقوى الشريرة من الدخول الى المعبد .
 ين جدران المعبد الخارجية بنظام الطمعات والدخالت .لم تز  -5
تعتبر المعابد في ىذا العصر من المعابد ذات المحور المستقيم الن جميع مداخل المعبد تقع  -6

 عمى محور طولي واحد .
إن الشيء الجديد الذي ظير في ىذا العصر ىو وضع تماثيل اسود منفذه من الفخار عمى      

 دخول من المعبد لحماية بين الما جانبي المدخل الرئيسي وعمى جانبي المدخل المؤدي الى غرفة
 وثيران اسود الى االشوريين عند بعد فيما تطورت الحارسة التماثيل نماذج ان ، الشريرة االرواح
 . مجنحة
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 اىقصىر يف اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ 
 

 ىٌٍ يف ٍذٌْت ٍاري :–قصز سٍزي 
ليم في مدينة ماري عمى نير الفرات قرب دير الزور وىو معاصرًا لمممك -كان الممك زمري     

حمورابي في مدينة بابل .يقع القصر في الجانب الشمالي من المدينة وىو مبنى كبير يشير مخططو 
 . 2م241111م ويشغل مساحة تقدر 521×211مستطيل الشكل بابعاد عمى انو 

عثر المنقبون عمى بقاياه قائمة الى ارتفاع خمسة امتار مما يشير الى ضخامة جدرانو ،تتجو      
أضالعو نحو الجيات االربع الرئيسة ، وىو من المباني المشيدة وفق اسموب دفاعي متكامل لذا 

م  اقيمت عمييا 4-3الحصن ،يتميز بجدران سميكة من  –القصر اطمق عميو الباحثين تسمية 
االبراج والدعامات التي تحيط بكامل المبنى استوعبت مساحتو العديد من المرافق واالجنحة والغرف 

غرفة مع عدد من الساحات والقاعات وقد اعتمد تصميم المبنى الداخمي مخطط 261وىي بحدود 
موذجي ، وىو عبارة عن ساحة او عدة ساحات مع عدد من الغرف البيت البابمي او الرافديني الن

المحيطة بجوانبيا ، فيناك الكثير من االجنحة والوحدات البنائية المستقمة سيمة العزل من خالل 
مداخل منفردة ، ولمقصر مدخل رئيسي واحد فقط يقع في الجية الشمالية يقود الى ساحة مبمطة 

الى ساحة كبيرة مبمطة باألجر ، حيث تشاىد وسط ضمعيا الجنوبي  باآلجر ثم قاعة مستطيمة ومنيا
 قاعدة دائرية لسمم يرتفع الى
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ارضية غرفة طولية تتعامد مع الضمع الجنوبي ، في ىذه الغرفة نجد قاعة مربعة قد تكون لكرسي 
 العرش وىي بذلك تكون قاعة العرش .

ويبدو ان القصر يحتوي عمى عدة قاعات إذ ان الفناء الثاني يتصل بقاعة طويمة تحاذي      
ضمعة الجنوبي وليا جدران سميكة نسبيًا ، ومقابل المدخل دكة مدرجة ثم مدخالن في الزوايا عمى 

 صر:جانبي الدكة يقودان الى قاعة كبيرة اخرى ىي قاعة العرش الكبرى . وفيما يمي اىم اجزاء الق
 المدخل الرئيسي لمقصر. -5
 الساحة االمامية . -2
 الساحة الداخمية الكبيرة . -3
 قاعة المحكمة . -4
 الساحة الرئيسية ) المركزية (. -5
 قاعة العرش . -6
 جناح االدارة . -7
 الفرن . -8
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 جناح المخازن . -9
 جناح العائمة المالكة  -51
 مدرسة القصر . -55

 ماشذ يف ٍذٌْت اىىرماء )أوروك(–قصز ادليل سني 
ُيعد ىذا القصر من المباني الميمة ليذه الفترة ، وىو من القصور الضخمة والصروح الكبيرة     

التي تدالل عمى قدرات مموك بالد الرافدين وعظمتيم ورمزا لخمودىم المعنوي ، يقع القصر في القسم 
عة وىو يشغل الغربي من مدينة الوركاء بعيدا عن مركزىا الديني ، تتجو زواياه نحو الجيات االرب

م اما 514وبأضالع غير متساوي القياس اذ يبمغ ضمعة الجنوبي الغربي  2م56111مساحة تقدر 
م في حين يبمغ ضمعة 556م فيما يبمغ ضمعة الشمالي الشرقي 543ضمعة الجنوبي الشرقي 

 م .542الشمالي الغربي 
 
 

 
 

الثالثة وكان البناء وفق تخطيط  وقد بني القصر عمى خرائب بناية كبيرة تعود الى عصر ساللة اور
م  51/5الى  51/4منتظم ، كما زين القصر في جدرانو الخارجية بطمعات ضحمة ، بطول ما بين 
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م عمى 53م الى 55مع وجود طمعة او دعامو كبيرة تحيط بجانبي زواياه الخارجية الرئيسة بطول 
لممبنى في الضمع الشمالي عن واجية الجدار .ويقع المدخل الرئيسي  41/5كل جانب وببروز 

الشرقي ينفتح عمى ساحة كبيرة مستطيمة الشكل يحيط بيا صف من الغرف مرتبطة الواحدة باالخرى 
ربما يكون المقر الممكي لمقصر او جناح الحريم )نساء القصر ( ، ومخطط القصر يحتوي عمى 

ن خارجية وىي عبارة عن اجنحة متعددة ومستقمة من خالل مداخل منفردة يحيط بيذة الوحدات جدرا
مجاميع من الغرف بابعاد مختمفة تحيط كل مجموعة منيا بساحة مركزية خاصة بيا ، وقد امتازت 
ساحات ىذا القصر باستطالتيا الواضحة ، وكان عدد الساحات المستطيمة في القصر ابع اما 

الجنوبي الغربي غرفة ، وقد كشف في الجزء  556مجموع الغرف التي تحيط في كل ساحة فحوالي 
م وكسيت  57( وجود غرفة يعتقد انيا مخازن بسبب تميزىا بطول يصل الى 28من الساحة رقم )

 عتبات مداخميا بالقير مع وجود صنارات حجرية عمى جوانبيا القامة االبواب ليا .
 قصز ادليل ّىر أدد يف ٍذٌْت الرسا )حو اىسْنزة ( : 

يقع القصر الى الشمال من موقع الزقورة التي تتمركز في وسط المدينة ، في موقع متطرف      
عن المركز الديني ، كحالة مشابية لقصر الممك سين كاشد ، كشف اثارة االستاذ اندرية بارو سنة 

ز م ، تتجو زواياه نحو الجيات االربعة وىو من االبنية الواسعة ذات تخطيط منتظم ، تمي5933
م وذلك من 51/3م و71/2باسسو المتينة المشيدة بالمبن والتي تم تقويتيا باالجر وبعمق ما بين 
م  ويحيطيا جدار 85×85اجل اماقة المبنى بارتفاع كبير ، وقصر مربع الشكل طول جدرانو 

م ، تزينو طمعات ودخالت ضحمة وبمسافات منتظمة ، يقع المدخل الرئيسي 2خارجي سميك حوالي 
ر في الضمع الشمالي الشرقي ينفتح عمى ساحة رئيسة عبر جناح المدخل الذي يتألف من عدة لمقص

 غرف طويمة ومستعرضة عمى ىذ الساحة وبمحور منكسر .
ويتكون القصر من الجناح االداري اي جناح االستقبال الممكي الذي يشغل نصف المبنى وىو 

م ، لتؤدي الى قاعة العرش وىي 25× 35دىا يتكون من الساحة المركزية الرئيسة الخارجية ابعا
م ، متوازية بشكل مستعرض مع الضمع الجنوبي الغربي لمساحة ، 5/7×24مستطيمة الشكل ابعادىا 

ومن خالل مدخل وسطي عريض في منتصف ىذا الضمع تؤدي بدورىا الى الساحة الداخمية 
 م ،9×25مستطيمة الشكل ايضا ابعادىا 
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مستعرضة ايضا بموازات الجانب ذاتو وبامتداد واحد مع الساحة الخارجية ، يفصل بين قاعة  

 العرش والساحة الداخمية صف من الغرف الصغيرة .
م تحيط 52×41اما القسم الثاني من القصر فيتكون من ساحة مستطيمة الشكل طويمة بأبعاد      

فتح بمدخل عمى ضمعيا الصغير الجنوبي بيا مجموعة من الغرف بمخطط منتظم ومتناسقة تن
الغربي ليؤدي الى غرف او قاعات ثالث متعاقبة بشكل مستعرض ربما تشكل جناح السكن العائمي 

 لمممك . 
 :ممٍشاث قصىر اىعصز اىبابيً اىقذٌٌ 

 
كانت ال تبتعد في تصميميا عن تصميم البيت الرافديني القديم الذي قواميا ساحة مركزية   -5

 تحيطيا مجموعة من الغرف
تمثل ىذه القصور مباني متعددة الوظائف وغايات متباينة منيا السكنية واالدارية والصناعية   -2

 والعسكرية .
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تحكام ومتانة البناء ، التي تؤمن القدرة البنائية والدفاعية ليا باستخدام التحصين واالس  -3
 الحماية الكافية لشاغمي المبنى ومنع االعتداء عمييم من خارج المدينة او داخميا .

الجاىزية التي تتمتع بيا المباني الستمرار التحصن لفترات طويمة في داخميا بتوفر كافة  -4
 المتطمبات والمستمزمات لتحقيق االكتفاء الذاتي .

لقوة والقدرة التي يتمتع بيا الممك من الناحية االقتصادية واتفاق تمك تعكس ىذه القصور ا -5
 القوة مع مكانة الممك االجتماعية ويمثل المبنى قوة المجتمع السياسية والعسكرية.

عمى الرغم من صرامة الشكل الخارجي لواجيات القصور المتسمة بضخامتيا وقوتيا ، من  -6
ناك استخدام واضح البعاد جمالية ولمسات عمارية رىبو وخوف لمن يتطمع الييا، اال ان ى
 فنية لمتمطيف من قسوة ىذه الصرامة .

تمثل ىذه القصور ابداع عماري من حيث التنفيذ شكاًل وتخطيطًا واالبتعاد عن النمطية فال   -7
وجود اتشابو بين قصر واخر من ناحية الشكل الخارجي او التصميم الداخمي اال فيما يخص 

ال الممكي والمتمثل بقاعة العرش ذات االمتداد الطول مع احدى اضالع جناح االستقب
 الساحة الرئيسة وبشكل موازي ليا .
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 اىفِ يف اىعصز اىبابيً اىىسٍط
 ق.ً " 1162 -1595" اىعصز اىنٍشً 

 فِ اىْحج اجملسٌ :
كانت المنحوتات المجسمة قميمة في العصر الكيشي ، وخاصة النماذج المنفذة من الحجر         

 والمعدن، باستثناء بعض النماذج الفنية المنفذة من الطين المفخور ، فقد تم العثور عمييا واىميا : 
 رأص رجو ٍيخحً :  -1

رأس رجل ممتحي معمول من كوريكالزو " عقرقوف حاليًا" عمى  -عثر في مدينة دور          
 سم ".4الطين المفخور ، صغير الحجم يبمغ ارتفاعو " 

تتميز المالمح بالحواجب المعقودة ، واالنف المعقوف والفم المغمق والكبير نسبيًا، والعيون      
الجاحظة والوجنات البارزة . وقد تم تموينو باأللوان من اجل تقريبو الى شكمو الطبيعي ، كان لون 

رة الوجو االحمر ، بينما استخدم المون االبيض في تموين قرنية العين، اما االسود فقد استعمل بش
 لتموين حدقة العين واالجفان والحواجب باإلضافة الى تموين شعر الراس والذقن المستدير.

و ان جمالية ىذا العمل الفني تكمن في الممسات الماىرة التي شكمت بيا مالمح وتفاصيل الوج    
 وفي االلوان الطبيعية التي اضافت لشكمة الواقعية في العمل الفني .

 متثاه ىبىة : -2
سم " تم فقدان 7كوريكالزو يبمغ ارتفاعو " -تمثال لبوة من الفخار ، وجد في مدينة دور       

مت بيا أطرافيا االربعة ولكن مع ذلك بقيت تحتفظ بقوتيا التعبيرية العالية ، والواقعية الكبيرة التي ت
 معالجة الوجو .

تمكن النحات من معالجة عضالت جسم المبوة بأسموب رائع واستطاع كذلك من اظيار طابع      
 نحو فريستيا.اليادئ  الشراسة عمى وجو المبوة التي تظير وكأنيا حقيقية في وضعية السير

 


